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สารจากประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักดีว่าการบริ หารความเสี่ ยงเป็ น ส่วนหนึ่ง ของการกากับดูแ ล
กิจการที่ดี ซึ่งการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะเป็ นพื ้นฐานสาคัญ
ในการสนับสนุนให้ บริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมัน่ คงและ
ต่อเนื่อง โดยการระบุความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะเป็ นเครื่ องมือให้ บริ ษัทฯ และกลุ่ม
บริษัทฯ ใช้ เพื่อพิจารณาตัดสินใจในการบริหารจัดการบนหลักของความรอบคอบและความระมัดระวัง
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ จดั ทา “นโยบายเรื่ องการบริ หารความเสี่ยง” เพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริ หาร และพนักงาน ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิและบริ หาร
จัดการระบบขององค์กรตามหลักบรรษัทภิบาลที่สามารถสร้ างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาว
ให้ กบั ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย และสนับสนุนส่งเสริ มความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ ให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
ธันวาคม 2560
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1. วัตถุประสงค์ และขอบเขตของนโยบาย
1.1. เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบสาหรั บ การจัด การความเสี่ย งของบริ ษั ท ฯ และกลุ่ม บริ ษั ท ฯ รวมทัง้ ใช้ เ ป็ น แนวทางการ
ปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ให้ มีความสอดคล้ องกัน เพื่อนาไป
ปฏิบตั ิทวั่ ทังองค์
้ กร โดยอยู่บนพื ้นฐานของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อกาหนด ของหน่วยงานกากับที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังการต่
้
อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
1.2. เพื่อให้ เกิดการนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริ งและสอดคล้ องกับการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน โดยถือเป็ น
องค์ประกอบสาคัญในกิจกรรมทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ
1.3. กาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมความเสีย่ งที่ได้ ระบุไว้ อย่างเหมาะสม
1.4. นโยบายฉบับนี ้ให้ มี ผลบังคับใช้ กับทุกการดาเนินงานในการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน
ทุกคนในองค์กร

2. คาจากัดความ
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความไม่แน่นอน หรื อสิ่งที่ทาให้ เกิดผลกระทบ และ/หรื อ เป็ น
อุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ในดาเนินการเพื่อให้ เป็ นไปตามแผนงานของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ โดย
ก่อให้ เกิดผลกระทบหรื อความเสียหาย ทังในแง่
้
ของผลกระทบที่เป็ นตัวเงิน หรื อผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์ และ
ชื่อเสียงของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ
การบริ หารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่กาหนดขึ ้นเพื่อใช้ ระบุความ
เสีย่ งที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร และบริ หารจัดการความเสีย่ งให้ อยูภ่ ายใต้ ระดับความเสีย่ งที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อ
สร้ างความเชื่อมัน่ ได้ วา่ องค์กรจะบรรลุวตั ถุประสงค์และกลยุทธ์ ขององค์กรที่ได้ กาหนดไว้

3. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
3.1

คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ความรับผิดชอบโดยรวมในการกากับดูแลให้ มีการดาเนินการบริ หารความเสี่ยง
อย่างเหมาะสมและสม่าเสมอทัว่ ทังองค์
้ กร ผ่านคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

3.2

คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้านการบริ หารความเสี่ยง
โดยสอบทานให้ มนั่ ใจว่าระบบการบริ หารความเสีย่ งมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.3

คณะกรรมการบริ หารมีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริ หารความเสี่ยง รวมทัง้
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ
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ประธานกรรมการบริ หารมีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการตามนโยบายฉบับนี ้ กากับดูแลให้ องค์กรมี
การปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด และติดตามให้ เกิดการนาไปใช้ อย่างต่อเนื่อง รวมทังสร้
้ างการตระหนักต่อความ
เสีย่ งและการจัดการความเสีย่ งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร

3.5

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ย งมีหน้ าที่ ทาให้ เ ชื่ อมั่นว่า ความเสี่ยงทางธุรกิ จที่ สาคัญได้ รับการระบุและ
ประเมินอย่างสม่าเสมอ รวมทังได้
้ มีการกาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล โดยรับผิดชอบใน
เรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
1) กาหนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และกรอบการดาเนินงานด้ านบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินธุ รกิจให้ สอดคล้ องกับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ
รวมทังมาตรการและแนวปฏิ
้
บตั ิตอ่ ต้ านการคอร์ รัปชัน่
2) กากับดูแล ติดตาม และสนับสนุนให้ การบริ หารความเสี่ยงประสบความสาเร็ จในระดับองค์กร ตลอดจน
ระดับโครงการ โดยคานึงถึงความเสี่ยงในแต่ละด้ าน เพื่อประกอบการประเมิน วิเคราะห์ และตัดสินใจ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีกระบวนการบริ หารความเสีย่ งได้ ครอบคลุมทุกขันตอนของการด
้
าเนินธุรกิจ
3) ทบทวนแนวปฏิบัติและกรอบการดาเนินการด้ านการบริ หารความเสี่ยง โดยเปรี ยบเทียบกับแนวปฏิบตั ิ
ของสากลปฏิบตั ิ และเสนอแนะเพื่อแก้ ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษัท
4) พิจารณาสอบทานความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ตามที่
หน่วยงานเจ้ าของความเสี่ยงได้ ประเมินไว้ รวมทังให้
้ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ ไข
5) กากับดูแลความมีประสิทธิ ผลของกระบวนการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ โดยการ
ติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง
6) รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมาก ให้ ประธานกรรมการการบริ หาร คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท รับทราบ

3.6

ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิ ผลของการควบคุมภายในผ่านการ
ตรวจสอบภายในประจาปี ซึ่งเป็ นการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจที่สาคัญตามปั จจัยความเสี่ยง รวมทัง้
ติดตามการปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่องที่ตรวจพบ

3.7

ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนมีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลาดับความเสี่ยง
ของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง โดยถือเป็ น
ส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบ
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4 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ มีการกาหนดและสือ่ สารระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ซึ่งระดับ
ที่ยอมรับได้ นี ้ ขึ ้นอยู่กบั ทางเลือกระหว่างความเสี่ยงสมมุติฐานและค่าที่คาดว่าจะมีโอกาส เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการ
บริ หารจัดการและ การปฏิบตั ิงานของพนักงาน และความสามารถในการยอมรับและการบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัท ฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ มีระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ เกี่ยวกับความเสีย่ งต่างๆ ดังนี ้
4.1 การบริ หารด้ านการเงิน - บริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ไม่ยอมรับความเสี่ยงสาหรับรายงานทางการเงินที่ขาด
ความน่าเชื่อถือ รวมถึงการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี
4.2 การปฏิบตั ิตามกฎหมายข้ อบังคับ – บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ไม่ยอมรับความเสีย่ งในการละเมิดกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบและการละเมิดหลักจรรยาบรรณพนักงานหรื อขาดการกากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร
4.3 ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง - บริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ไม่ยอมรับความเสี่ยงจากความเสียหายด้ านภาพลักษณ์
ชื่อเสียง การลดลงของคุณภาพการให้ บริ การและความน่าเชื่อถือจากผู้มีสว่ นได้ เสียที่ลดน้ อยลง

5 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ มีนโยบายในการบริ หารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ โดย
พิจารณาจากทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอก เพื่อให้ มีความเสี่ยงคงเหลืออยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ และมีความ
เหมาะสม โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้
5.1 ต้ องมีการสอบทานและพิจารณาปั จจัยความเสี่ยงในทุกๆ ด้ าน ทัง้ จากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
อย่างสม่าเสมอ และครอบคลุมถึงความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์ ความเสีย่ งทางการเงิน ความเสี่ยงด้ านการบริ หารการ
ก่อสร้ าง ความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ความเสีย่ งด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสีย่ งด้ านการ
ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตลอดจนความเสีย่ งด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
5.2 ต้ องมีการสอบทานและประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ งและระดับความรุนแรงของผลกระทบในด้ านต่างๆ
5.3 ต้ องมีการกาหนดมาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดความเสีย่ งในแต่ละประเภท
5.4 ต้ องมีการกาหนดผู้รับผิดชอบตลอดจนการกาหนดเกี่ยวกับมาตรการในการรายงานและการติดตามเพื่อการ
ประเมินผลความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้น ให้ อยูใ่ นระดับต่าหรื อในระดับที่บริ ษัทยอมรับได้
5.5 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยมาใช้ ในกระบวนการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ
รวมทังสนั
้ บสนุนให้ บุคลากรทุกระดับสามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูล และสามารถรับทราบถึง ข่าวสารการบริ หาร
ความเสีย่ งอย่างทัว่ ถึง เพื่อทาให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯมีกระบวนการเรื่ องการจัดทาบริ หารความเสีย่ งอย่างเพียงพอ
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบายเรื่อง : การบริ หารความเสี่ยงองค์ กร
(Enterprise Risk Management Policy)
อนุมัติโดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

เลขที่
เอกสาร
วันที่เริ่มใช้
ฉบับที่
หน้ า

OMD 2560/15
25 ธ.ค. 2560
2.0
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6 การทบทวนนโยบาย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงต้ องทบทวนนโยบายฉบับ นีเ้ ป็ นประจาทุกปี และเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาอนุมตั ิ

บันทึกประวัตกิ ารแก้ ไข
เลขที่
เอกสาร

ฉบับที่
(แก้ ไข /
ทบทวน)

วันที่

ส่ วนที่แก้ ไข / ทบทวน

OMD
2560/02

1.0

22 ก.พ. 2560

จัดทาใหม่

OMD
2560/15

2.0

25 ธ.ค. 2560

ทบทวน

เหตุผลที่แก้ ไข / ทบทวน

กาหนด
วันที่ยกเลิก

เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการ
ของหน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการ
ของหน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั

25 ธ.ค. 2560

-
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